
 

1. Sdílení inovativního pedagogického přístupu (výchovně vzdělávacích strategií) 
uplatňovaných ve škole Vitae 

• Zákonní zástupci dítěte absolvují před termínem konání zápisů rozhovor 
s vedením školy, v jehož rámci škola zjišťuje míru souladu pedagogického přístupu 
(výchovně vzdělávacích strategií) školy Vitae s postoji, představami a očekáváním 
zákonných zástupců na vzdělávání svého dítěte. Rozhovor probíhá online formou, 
předchází mu vyzvednutí sady karet „q-analýzy“ rodiči, poskládání dle zadání a 
zaslání výsledku práce rodičů škole dle rodičům školou zaslaných instrukcí. 

• Se zákonnými zástupci, kteří již mají na škole jiné dítě (evidované ve školní matrice 
jako žáka/žákyni základní školy Vitae), se uskuteční rozhovor s cílem zmapovat 
a (pr)ověřit aktuální stav míry souladu pedagogického přístupem školy s postoji, 
představami a očekáváním zákonných zástupců, a to bez předchozí práce 
s kartami „q-analýzy“. 

• S ohledem na legitimní cíl – zájem školy na lepší spolupráci se zákonnými zástupci 
po dobu vzdělávání jejich dítěte ve škole – bude v rámci tohoto kritéria školou 
posuzována míra sdílení pedagogického přístupu v oblastech: Vztahy s dětmi, 
Postavení učitele ve škole, Postavení rodiče ve škole, Svoboda dítěte, Odpovědnost 
dítěte, Seberealizace rodiče, Domácí příprava, Pohyb a tělesná kultura, Hodnoty, 
Obsah vzdělávání, Školní hodnocení, Formy a metody práce s dětmi. 

• Žadatel(é) splní toto kritérium, pokud školou zjištěná míra jejich minimální úrovně 
sdílení pedagogického přístupu školy dosáhne alespoň 75%. 
 

2. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života 
rodičů  

• Při posouzení řádných a včasně podaných žádostí o přijetí dítěte k plnění povinné 
školní docházky pro školní rok 2022/23 mohou být s ohledem na jednu z hodnot 
školy - „podpora rodinné sounáležitosti“ - zohledňovány a v souladu s legitimním 
cílem posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života 
rodičů upřednostněny při přijímání děti těch žadatelů, jejichž jiné dítě (zpravidla 
starší sourozenec) již žákem školy je. 

Maximální kapacita třídy je 24 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu 
nenaplnit. 

 


